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Þorlákshafnarbúi sæmdur heiðurskrossi
ÍSÍ og sýning um sunnlenska ólympíufara

Nýtt merki

Áhugahópur um matarmenningu
og matvælaframleiðslu í Árnessýslu
hefur hefur tekið höndum saman og
farið í verkefni í tengslum við vax
andi ferðaþjónustu í sýslunni undir
heitinu Matarsamfélag Árnesþings.
Auglýsingastofan ARGH! var fengin
til þess að hanna einkennismerki
sem framleiðendur geta þá merkt
vöru sína með og veitingahús geta
notað í matseðli til að undirstrika
hvaða réttur á rætur sínar að rekja
til héraðsins. Einnig er ætlunin er
að upprunamerkja matvæli sem
framleidd eru á svæðinu. Merkið
sýnir fjölbreytileika og grósku í matvælaframleiðslu svæðisins þar sem
myndarleg og heilbrigð búkona held
ur á sneisafullri körfu og baksýn má
sjá eitt þekktast tákn sýslunnar, Geysi.

Sími 483 3993

Raflagnateikningar og tölvuviðgerðir

Sundkonan og Þorlákshafnarbúinn
Hrafnhildur Guðmundsdóttir fékk
fyrr á árinu afhentan heiðurskross ÍSÍ
í sérstöku afmælishófi sem haldið var
í Ráðhúsi Reykjavíkur í tilefni af 100
ára afmæli Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands. Þetta er í annað skipti
sem Hrafnhildur fær slíka viðurkenn
ingu því árið 1992 fékk hún frí úr
vinnu sinni í bankanum til að taka á
móti heiðurskrossi frá Ólympíusambandinu. Hrafnhildur er mikil afreks
kona í sundi. Hún varð 35-faldur Íslandsmeistari á árunum 1957-1972 og
setti á þeim tíma alls 75 Íslandsmet í
22 sundgreinum 5 sundaðferða og
eru þá boðsundsmetin ótalin. Hún
var langfremsta sundkona landsins
á árunum 1962-66 og átti þá öll Íslandsmet kvenna, 18 að tölu, nema
í 1500 m. Hún varð Reykjavíkurmeistari 20 sinnum en hún keppti

Sumarsýning Byggðasafns Ölfuss opnar
fimmtudaginn 31. maí kl. 20:00

fyrir ÍR lengst af. Hrafnhildur keppti
á Ólympíuleikunum 1964 í Tókýó og
1968 í Mexíkó. Þegar íþróttaferlinum
lauk hóf Hrafnhildur að þjálfa sund,
lengst af í Þorlákshöfn. Hún þjálfaði
meðal annars börn sín en fjögur þeirra
fetuðu í fótspor móður sinnar og voru
meðal fremstu sundmanna lands
ins. Hún endaði farsælan þjálfaraferil
sinn árið 2010 hjá sunddeild Ungmennafélags Selfoss. Hrafnhildur átti
sæti í Ólympíunefnd Íslands og hefur
auk þess setið í ýmsum í nefndum og
ráðum á vegum Sundsambands Íslands.

Hársnyrtistofan

ARS

Kléberg 9, sími 483-3373
Mán: Lokað. Þri: 13-17
Mið: 17-22. Fim-fös: 13-17

Íþróttamiðstöð Þorlákshafnar
Íþróttahús, sundlaug,
tækjasalur og spa

Sími 483 3807

Sýning um sunnlenska ólympíufara
Nú stendur yfir sýning í Húsinu á
Eyrarbakka, þar sem vakin er athygli
á íþróttafólki í héraði sem náð hefur
þeim árangri að taka þátt í Ólympíuleikum. Sýningin er unnin í samvinnu
við Héraðssambandið Skarphéðinn og
stendur yfir í allt sumar. Á sýningunni
er farið yfir feril 15 ólympíufara og
meðal þeirra eru þau Hrafnhildur og
tvö barna hennar, Bryndís og Magnús.
Meðfylgjandi mynd er tekin þegar
Hrafnhildur veitti heiðurskrossinum
viðurkenningu en leyfi til að birta
myndina veitti Sunnlenska frétta
blaðið.

Við smíðum þínar innréttingar
Er komin tími á að
endurnýja eða lagfæra?
Við smíðum allar
innréttingar, fataskápa
og innihurðir.

Við smíðum
þínar innréttingar

Hönnum, teiknum og
gerum tilboð.

Unubakka 18-20 I Þorlákshöfn

www.fagus.is lSímiSími
483
483 3900
I Fax3900
483 3901
fagus@fagus.is I www.fagus.is

SKÁLINN
Verið velkomin
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Bæjarlíf
brosandi blað!
Bæjarlíf – óháð blað frá 2001
Ritstjórn og ábyrgð:
Róbert Karl Ingimundarson; robert@baejarlif.net
Stefán Þorleifsson; stebbi@baejarlif.net
Útgefandi: RS-útgáfan
Heimasíða: www.baejarlif.net
Netfang: postur@baejarlif.net
Blaðinu er dreift ókeypis á öll heimili 
Sveitarfélagsins Ölfuss. Upplag: 1000 eintök.

Monroe
 manna hljómsveit
7
Veislustjórn
Dinner
Skemmtiatriði
Hljóð- & ljósakerfi

www.tonlist.net/monroe

Skilafrestur í næsta blað: fös. 24. ágúst.
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postur@baejarlif.net

Helgaropnun í bakaríinu
Bakaríið góða í Þorlákshöfn mun nú auka þjónustu við bæjarbúa. Um er að
ræða tvær megin breytingar á starfsemi bakarísins. Annars vegar mun brauð
og annað bakkelsi verða bakað á staðnum sem tryggir gæðavöru á góðu verði
og hins vegar mun nú verða boðið upp á
helgaropnun. Mun bakaríið verða opið
bæði á laugardögum og sunnudögum frá
kl. 9.30-12.00. Að auki verður hægt að
nálgast bakkelsi á Viking pizza utan opnunartíma bakarísins.

Sorp- og endurvinnsluflokkar á gámasvæðinu eru:
Blöð, tímarit, sléttur pappi, skrifstofupappír, bylgjupappír,
raftæki smá, raftæki stór, tölvur, tölvuskjáir, flatskjáir, ljósaperur, kælitæki, föt og klæði, garðaúrgangur, hjólbarðar,
rafhlöður, spilliefni, steinefni (gler, postulín, flísar, múrbrot
og fl.), málmar, ómálað timbur, málað timbur og grófurúrgangur s.s. dýnur, sófar, gólfteppi og fl. sem erfitt er að pressa.

Bylgjupappi
Nú er einnig tekið við bylgjupappa í sér
gám á gámasvæðinu. Í þann flokk má
setja umbúðir úr pappa sem hafa bylgjur í
brúnum þess. Pizzakassar eru dæmi um
bylgjupappa.

Þorlákskirkja, sími: 483 3616
Kirkjuvörður: Rán Gísladóttir,
sími: 483 3829
Hjallakirkja, sími: 483 4509
Kirkjuvörður: Sigurður Hermannsson
Formaður sóknarnefndar Þorláksog Hjallasóknar: Hjörleifur Brynjólfsson
Strandarkirkja
Sóknarprestur svarar fyrir Strandarkirkju
ásamt neðangreindum.
Kirkjuvörður: Silvía Ágústsdóttir,
sími: 483 3910
Formaður sóknarnefndar Strandarsóknar:
Guðrún Tómasdóttir

Útgáfudagur: miðvikud. 29. ágúst.

Fermingardagar 2012
Hvítasunnudagur kl. 11:00
Sara Lind Traustadóttir Heinabergi 7
Írena Björk Gestsdóttir Básahrauni 45
Sesselía Dan Róbertsdóttir Reykjabraut 16
H V Í TA H Ú S I Ð / S Í A – 1 1 - 1 7 6 9

Helgaropnunin er nú reynd til að svara
óskum bæjarbúa og vona rekstraraðilar
að sem flestir nýti sér þessa auknu þjónustu.

Sóknarprestur: Baldur Kristjánsson
Símar: 483 3771 og 898 0971
Netfang: bk@baldur.is (www.baldur.is)
Viðtalstími: Eftir samkomulagi
Organisti: Hannes Baldursson

Gámasvæðið
við Hafnarskeið
Opnunartímar:
Mán. – fös. : 13:00 - 18:00
Lau.: 13:00 - 16:00
Sun.: Lokað
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Á gámasvæði er tekið á móti
flokkuðum úrgangi.
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Vinsamlega gangið vel um og
losið ekki úrgang af neinu tagi
utan gámasvæðis.

ÞÚ FÆRÐ MEIRA Í STOFNI

Sími 483 3817

Vöruflutningar

·
·
·
·

Afsláttur af tryggingum
Stofn endurgreiðsla
Vegaaðstoð án endurgjalds
Ókeypis bílaleigubíll í 7 daga
vegna kaskótjóns

·
·
·
·

Afsláttur af barnabílstólum
Frí flutningstrygging innanlands
Enginn iðgjaldsauki ef þú lendir í tjóni
Nágrannavarsla
... og margt fleira

Þorlákshöfn - Reykjavík- Þorlákshöfn - Og allt þar í kring

Ódýr og góð þjónusta alla daga

Umboðsmaður í Þorlákshöfn og Ölfusi
Vignir Arnarson, Unubakka 10-12,
815 Þorlákshöfn, sími 483 3440.
Umboðið er opið alla virka daga kl. 9–13.

Marteinn Óli
Lýsubergi 10, Þorlákshöfn
sími: 893-0870
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Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl. Gildir fimmtudaginn 24.maí - sunnudagsins 27.maí 2012
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Kjörís Tilboðsís
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Freyju
Buffalóbitar

349

kr.
kg.

Myllu kryddkaka

458

499

Lýsi
heilsutvenna

Sun Lolly

kr.
pk.

GM Honey Nut
Cheerios

kr.
pk.

899

Sjá opnunartíma á www.kjarval.is

Klaustur // Vík // Hvolsvöllur // Hella // Þorlákshöfn // Vestmannaeyjar
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Útsending hefst

FM 106,1

15:30
16:00
16:30

15:00

15:00 – 19:00
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Skemmtisigling í boði Útvegsmannafélags Þorlákshafnar.
13:00

13:00 – 17:00 Hendur í höfn, glervinnustofa, Unubakka 10 -12

13:00 – 17:00 Dagskrá á bryggju: Markaður í Herjólfshúsi - Sterkasti
maður Íslands – þrautabraut – ketilbjöllukeppni – kappróður koddaslagur - hlaupabraut í sjónum - big splash 14 ára og
eldri – hoppukastalar- humarpylsusala.

13:00 – 17:00 Boðið uppá siglingu um höfnina með eikarbátnum
Hreggviði, farið frá smábátahöfn.

Stórglæsilegir fornbílar rúnta með eldri borgara um bæinn.
Rúnturinn endar við bryggju fyrir þá sem þess óska.
11:30

11:00 – 13:00 Andlitsmálun við Indriða, gömlu Hafnarvogina á Suðurgarði.
Golfmót á Þorláksvelli. Sjá nánari upplýsingar á www.golf.is

11:00 – 12:00 Dorgveiðikeppni á Suðurgarði í umsjón Stangveiðifélagsins
Árbliks.

Laugardagur 2. júní
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Hverfadagur á íþróttavöllum og sundlaug.
Hvetjum alla til að mæta og taka þátt annaðhvort sem
leikmenn eða áhorfendur.
Stígvélakast, hjólbörukapphlaup, þríhjólaþraut o.þ.h.
(frjálsíþróttavöllur)
Brennó-leikar (gervigrasvöllur)
Strútabolti		(gervigrasvöllur)
Sápubolti		(grasflöt við kennarabílastæði)

Mánudagur 28. maí (annar í hvítasunnu)

4

Sameiginlegt grill við íþróttamiðstöð. Íbúar hvattir til að
mæta með pylsur eða hamborgara, borð og stóla.

Opnun ljósmyndasýningar við Selvogsbraut. Börn úr
leikskólanum Bergheimum syngja.

Opnun ferðamiðstöðvar í Herjólfshúsi. Markaður, sýning,
kaffihús, viðburðir. Allar velkomnir.

Opnun sýningar Byggðasafns Ölfuss og formleg
setning Hafnardaga á Bæjarbókasafni Ölfuss. Kyrjukórinn
og Lúðrasveit Þorlákshafnar.

Sýning Byggðasafns Ölfuss á Bæjarbókasafni.

Litrík skrúðganga sem endar í skrúðgarði.
Eldri borgurum boðið far. Áhugasamir hringi í síma 483-3614.

20:00

20:30 – 23:30 Dagskrá í skrúðgarði. Humarsúpa Kiwanis skemmtiatriði hverfa- danssýning – tónlistaratriði

SVEITARFÉLAGIÐ

Lifandi sveitarfélag

ÖLFUS

Götugrill í hverfum, gestir velkomnir.

13:00 – 18:00 Hendur í höfn, glervinnustofa, Unubakka 10-12.
Listmunauppboð.

11:00- 17:00

Föstudagur 1. júní

20:00 – 22:00 Karókí fyrir börn á aldrinum 8 – 13 ára í Kiwanishúsinu.

20:00 – 23:00 Sundlaugarpartí. 14 ára og eldri.

20:00

Fimmtudagur 31. maí

20:30 – 23:00 Tónleikar í Versölum með Ljótu Hálfvitunum.
Miðaverð 2.500 kr., 14 ára og yngri 1.500 kr.

17:00

Miðvikudagur 30. maí

19:00 – 21:00 Sundlaugarpartí. 10 -13 ára.

10:30

Þriðjudagur 29. maí

19:00 -21:00

17:30		 Reipitog (sundlaug)
18:00 Kararóður (sundlaug)
18:30 Fatasund (sundlaug)

18:00

Eldhestar . Bíliðjan . Járnkarlinn
Icelandic water Holdings . Sjóvá . Landsbankinn
Fiskmark . Promens . Ráðhúskaffi . Jarðefnaiðnaður
Hafnarnes ver . Auðbjörg . Rammi

Bakhjarlar Hafnardaga

Hafnardagar Þorlákshöfn

og á facebooksíðu:

www.hafnardagar.is

Nánari upplýsingar má finna á

Vinsamlega
athugið að hundar
eru bannaðir á
hátíðarsvæði.

laugardaginn 26. maí og henni
lýkur kl. 18 sunnudaginn 3. júní.

Sjómannadagsmessa í Þorlákskirkju, blómasveigur
lagður að minnisvarða um drukknaða.

Möguleikhúsið sýnir Ástarsögu úr fjöllunum
í grunnskólanum. Frábær sýning fyrir 2ja ára og eldri.
Hoppukastalar á skólalóð.

Rútuferð um bæinn undir leiðsögn Einars Sigurðssonar.
Lagt af stað frá grunnskólanum.

Dagskrárlok – útvarpsútsendingu lýkur.

Dagskrá birt með fyrirvara um breytingar.

18:00

15:00 – 17:00 Kaffihlaðborð Slysavarnarfélagsins Mannbjargar
í Versölum, Ráðhúsi Ölfuss.

14:00

14:00 – 17:00 Sýning Byggðasafns Ölfuss á Bæjarbókasafni.
Fjölskylduratleikur um bæinn, hefst á bókasafni.

14:00 – 17:00 Markaður og ljósmyndasýning Hjalta Vignissonar í
grunnskólanum.

14:00

13:00 – 17:00 Hendur í höfn, glervinnustofa, Unubakka 10 – 12.
2ja ára afmæli. Tilboð á listmunauppboði opnuð kl. 16:00.

13:00 – 17:00 Boðið uppá siglingu um höfnina með eikarbátnum
Hreggviði, farið frá smábátahöfn.
Markaður í Herjólfshúsi.

10:30

Sunnudagur 3. júní

23:00 – 03:00 Sjómannadansleikur í Versölum, Ráðhúsi Ölfuss.
Hljómsveitin Pass. Aldurstakmark 18 ára. Miðaverð 2.500 kr.

20:30 – 23:30 Fjölskyldukvöldvaka í Skötubót. Strandblak - pokahlaup leikir - varðeldur -brekkustemning – trúbadorar.
Ef ekki viðrar til fjörufjörs verður dagskrá færð í skrúðgarð.

20:30 – 23:00 Harmonikkuball í húsi eldri borgara, Egilsbraut 9.

14:00 – 18:00 Markaður, ljósmyndasýning Hjalta Vignissonar
og kaffihúsastemning í grunnskólanum.

14.00 – 17:00 Sýning Byggðasafns Ölfuss á Bæjarbókasafni.

14:00 – 17:00 Handverksmarkaður eldri borgara, Egilsbraut 9.

– listmunauppboð.
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Hendur í höfn - afmælishátíð
Þann 3. júní nk. eru tvö ár síðan
Hendur í höfn listasmiðja- glervinnu
stofa opnaði í Þorlákshöfn. Á þeim
tímapunkti í ár eru Hafnardagar, bæj
arhátíð okkar í Þorlákshöfn. Af því
tilefni verður opið alla laugardaginn
2. júní og sunnudaginn 3. júní frá kl.
13.00 – 17.00 og verða ýmsar uppá
komur báða dagana. Ber þá helst að
nefna listmunauppboð, en allur ágóði
þess rennur óskertur í söfnunarsjóð
vegna skólahreystibrautur. Einnig
verður gestum og gangandi boðið upp
á að taka í prjóna og verður afrakst
urinn notaður til að klæða ljósastaur
inn fyrir utan Hendur í höfn.
Það er skemmst frá því að segja að
starfsemin hefur blómstrað þessi tvö
ár sem opið hefur verið og þá helst í
námskeiðum en þau hafa öll verið
fullbókuð frá opnun. Námskeiðsgestir
og viðskiptavinir hafa verið ánægðir
og afköst og listfengi þeirra með ólík
indum mikil. Sérstaklega var gaman
að fylgjast með börnunum síðastliðið
sumar og í vetur, en þau sýndu mikinn
frumleika og áhuga við alla sína vinnu.
Vel hefur verið tekið í tækifærisnámskeiðin og hafa margar fjölskyldur,
vina- og vinnustaðahópar ásamt
gæsahópum og saumaklúbbum átt
góðar og skemmtilegar stundir saman
sem skilja eitthvað áþreifanlegt eftir
sig. Ásamt því að margir hópar hafa
kíkt við og kynnt sér starfsemina.
Handavinnukaffið hefur líka verið
sérlega skemmtilegt, en þar kemur
saman fólk með alls kyns handavinnu;

spjallar, vinnur, miðlar þekkingu og
uppskriftum en nýtur fyrst og fremst
samverunnar yfir handavinnu góðum
kaffibolla. Sú nýbreyttni var í vetur að
happadrætti var í handavinnukaffinu
og voru nýtilegir vinningar í boði. Vil
ég nota tækifærið og þakka þeim sem
veittu vinningana kærleg fyrir.
Á síðasta ári ákvað ég fara af stað
með verkefni sem bar yfirskriftina
,,Handaför í sandinn". Var það til
styrktar honum Guðmundi Felix
Grétarssyni, sem missti báðar hendur
fyrir allmörgum árum. Hann stefnir
nú til Frakklands þar sem hann freist
ar þess að fá græddar á sig hendur.
Framleiddi ég skálar með sandhendi
á milli og hafa nú þegar selst um 500
skálar og allur ágóði runnið óskertur
til Guðmundar. Ýmis fyrirtæki tóku
þátt í fyrstu 300 skálunum og ber þar
helst að nefna, Íspan, SB-skiltagerð og
Spíral. Vil ég nota tækifæri og þakka
öllum þeim sem styrktu þetta stóra
verkefni. Skálarnar eru og verða enn
til sölu.
Að lokum langar mig að þakka Sunnlendingum fyrir frábærar móttökur og
hvet ykkur til að kíkja á heimasíðuna
eða hringja til að fá nánari upplýsingar.
Opnunartími í júní til og með ágúst.
Mán-fös 14.00-18.00. Ekki er föst
opnun um helgar og því er viðskiptavinum velkomið að hringja í mig ef ég
er ekki við. Hlakka til að taka á móti
góðum gestum í framtíðinni.

Lýsi óskar
sjómönnum og
fjölskyldum þeirra
til hamingju með
sjómannadaginn.

Dagný Magnúsdóttir

LÝSI - BRÆÐSLA - ÞURRKUN

Ferðamiðstöð í Herjólfshúsi
Glervinnustofa – Listasmiðja
Mikið úrval af handunni og vandaðri gjafavöru við flest tækifæri.
Fagmennska í fyrirrúmi.
Hafnardagahelgina verður 10% afsláttur af öllum vörum
og ýmis önnur tilboð verða í gangi.
Gjafabréf á námskeið eða listmun.
20% afsláttur er af öllum matarstellum,
þótt einungis sé keyptur hluti úr þeim hverju sinni.
Hvert stell er skráð niður og er því alltaf hægt að panta inn í stellið.

Handaskálarnar verða áfram til sölu
Brúðagjafaleikurinn verður aftur í gangi í frá júní–sept. Fara þá öll nöfn allra
brúðhjóna sem fengið hafa gjöf frá Hendur í höfn í lukkupott. Ein heppin
brúðhjón verða dregin út í lok september og hljóta þau gjafabréf í verðlaun.
Minni á heimasíðuna www.hendurihofn.is
Ávallt velkomið að hafa samband utan opnunartíma í síma 848-3389
Hendur í höfn, Unubakka 10-12, Þorlákshöfn

Nú í maí voru stofnuð Samtök
áhugafólks um uppbyggingu ferðaþjónustu í Þorlákshöfn og æltar þetta félag að reka ferðamiðstöð í Herjólfshúsinu í sumar. Í húsinu verður gallerí
Samtaka lista- og handverksfólks í
Ölfusi en þau voru með gllerí síðasta
sumar í Unubakka, þar sem þau sýndu
og seldu listmuni og handverk. Einnig verður í húsinu markaður þar sem
hægt verður að kaupa humar, saltfisk
og fleiri afurðir frá framleiðendum á
staðnum auk þess sem hægt verður að

kaupa vörur beint frá býli, m.a. kjöt,
ís og fleira. Þá verður þarna kaffisala,
bókunarmiðstöð þar sem hægt verður
að bóka ýmsa afreyingu á svæðinu og
upplýsingamiðstöð. Í húsinu verður
einnig hægt að leigja veiðistangir og
veiðivesti og þar verður þráðlaust internet. Á laugardögum er fyrirhugað
að vera með uppákomur og útimarkaðsstemningu. Formleg opnun
verður miðvikudaginn 30. maí kl
17:00 og hvetjum við bæjarbúa til
kíkja við.
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Bergheimafréttir

GLEÐILEGT

ARGH!!!

SUMAR!
RÆKTAÐU ÞIG!

Ræktin
– af líkama og sál!

Alltaf er nóg að gera í Bergheimum
fyrir utan hefðbundna kennslu og leik,
er starfið einnig brotið upp með hin
um ýmsu uppákomum eins og með
heimsókn frá tónlistarskólanum en í
maí kom Sigríður Kjartansdóttir þverflautukennari með flautudömurnar
þær Daníelu, Þórey Kötlu og Kötlu
Ýr og spiluðu þær á Hulduheimum.
Þetta var síðasta heimsóknin í vet
ur. Fleiri gestir komu í heimsókn í
maí m.a. kom fræðslunefndin í
opinbera heimskókn í leikskólann til
að skoða sig um, kynnast starfinu og
heyra hvað er um að vera í leikskól
anum. Ellefu 6 ára börn ásamt fjórum
kennurum frá leikskólanum Sólborg í
Reykjavík komu í heimsókn en börnin
voru í útskriftaferð, eftir heimsóknina
í Bergheima fóru þau í sund. Í maí fór
hver deild svo í lambaferð upp í hest
hús þar voru Kaisa, Didda og Garðar
og Maddý heimsótt og dýrin skoðuð
sem þau eru með m.a nýfædd lömb,
hestar, hænur í nokkrum tegundum,
kanínur og fl. Þetta eru alltaf skemm
tilegar heimsóknir. Þann 29. maí kl
10.30 ætla leikskólabörnin að syngja
við opnun ljósmyndasýningar á Selvogsbrautinni þetta er liður í Hafn
ardögunum. Eru foreldra og aðir forráðamenn velkomnir að fylgjast með.

Við óskum sjómönnum
og fjölskyldum þeirra
til hamingju með sjómannadaginn.

Hafnarsjóður

Þann 6. júní byrja vinnuskólakrakk
arnir hjá okkur en eins og undanfar
in ár hefur leikskólinn tekið nokkra
unglinga í starfskynningu á sumrin og
verður engin breytin á því í sumar. Í
byrjun júní byrjar svo aðlögun á fullu
í Bergheimum en þá fara 6 ára börnin
að hætta jafnt og þetta og á móti koma
ný börn í staðin.
Með sumarkveðju,
Dagný aðstoðarleikskólastjóri

Vorhátíð foreldrafélagsins

Hin árlega vorhátíð foreldrafélagsins
var haldin hátíðleg laugardaginn 12.
maí í dæmigerðu íslensku sýnishorna
veðri. Börn og foreldrar létu veðrið
ekki á sig fá og mættu allir vel búnir og
nutu þess að koma saman og fylgjast
með Skoppu og Skrítlu sem með sinni
einstöku færni náðu að fagna athygli
barna sem fullorðinna. Bræðurnir og
slökkviliðsmennirnir Sigurður Reynir
og Smári Birnir Smárasynir mættu í
einkennisklæðnaði með slökkviliðsbílinn sem börnin fengu að „máta“
og heyra í sírenunni. Andlitsmálningu, sáu þær listakonurnar Helena
Helgadóttir, Ólöf Þóra Þorkelsdóttir
og Ágústa Ragnarsdóttir um og voru
vinsælir þeirra slíkar að það var óslit
in biðröð hjá þeim allan tímann sem
vorhátíðin stóð yfir. Þá grillaði betri
helmingur, stjórnarmanna foreldra
félagsins SS pylsur í boði SS í allan
mannskapinn og buðu upp á vatn
frá Icelandic Glacial og í eftirrétt var
Skoppu og Skrítlu Emmess-ís. Leikskólanum barst vegleg peningargjöf
til kaupa á hljómflutningstæki. Frá
Foreldrafélagi leikskólans Bergheima,
Kiwanisklúbbnum Ölver og Kvenfélagi Þorlákshafnar. Með aðstoð Kristjáns
Geirs Fenger eins foreldris við leikskólann var keypt hljómflutnings tæki
af kröftugustu og bestu gerð og nýttust
þau stórvel í atriði Skoppu og Skrítlu.
Öllum sem komu að vorhátíðinni
þökkum við kærlega fyrir velvildina.
Fyrir hönd leikskólans,
Ásgerður leikskólastjóri
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Opnunartími:

Hafnardagatilboð

virka daga 17-21
helgar 12-22

Fylgist með nánari auglýsingum

Einnig skv. samkomulagi
ATH! Helgaropnun í Bakaríi 9.30-12.00

Allir skemmta sér á Hafnardögum
Undibúningur að bæjarhátíðinni okk
ar, Hafnardögum, hefur gengið mjög
vel og hátíðin á næsta leiti. Menn
ingarnefnd réð Þrúði Sigurðardótt
ur framkvæmdastjóra hátíðarinnar
og hefur hún haft í nógu að snúast
síðustu vikur. Enn verður unnið með
skiptingu svæða eftir litum og er nú
á allflestum stöðum komin hverfaráð
þar sem margir leggja hönd á plóg við
skreytingar, skrúðgöngu, skemmti
atriði og það nýjasta, leikjadag sem
verður mánudaginn 28. maí. Á leikja
deginum er skipulagið og umsjón
viðburða að mestu í höndum íbúa og
þeir munu sjálfir sjá um að skemm
ta sér og hver öðrum. Á fundi með
hverfaráðum var lögð áhersla á að
leitast við að uppræta ríg milli lita og
efla samkennd. Foreldrar eru hvatt
ir til að brýna fyrir börnum sínum að
skemma ekki skreytingar, heldur laga
frekar það sem þarf. Þannig stöndum
við saman um að gera sveitarfélagið
okkar hið glæsilegasta. Sérstaklega eru
íbúar í fjólubláu dreifbýlinu hvattir til

að taka virkan þátt í undirbúningnum,
en þar er Hrönn Guðmundsdóttir á
Læk, hverfastjóri.

Útvarp Hafnardagar á Fm 106,1
Útvarpsútsending hefst laugardaginn
26. maí. Sem fyrr er það Jóhannes
Brynleifsson sem verður útvarpsstjóri
ásamt þeim Róberti Dan Bergmundssyni, Róberti Ingimundarsyni
og Magnþóru Kristjánsdóttur. Áhuga
samir eru hvattir til að hafa samband
við stjórnendur og undirbúa þætti til
útsendingar. Sérstaklega eru konur

Bæjarskrifstofur Ölfuss

Þjónustumiðstöð Ölfuss

Hafnarbergi 1, sími 480 3800,
olfus@olfus.is
Opið: 9-12 og 13-16

Sími 483 3803
Gunnþór K. Guðfinnsson umhverfisstjóri,
gkg@olfus.is

Ólafur Örn Ólafsson bæjarstjóri,
oli@olfus.is
Guðni Pétursson bæjarritari,
gudni@olfus.is
Sigurður Jónsson byggingarfulltrúi,
sigurdur@olfus.is

Grunnskólinn
Sími 480 3850, skolinn@olfus.is
Halldór Sigurðsson skólastjóri,
halldor@olfus.is

Leikskólinn Bergheimar
Sími 483 3808, leikskóli@olfus.is
G. Ásgerður Eiríksdóttir leikskólastjóri,
asgerdur@olfus.is

Bókasafn
Sími 480 3830, bokasafn@bokasafn.is
Barbara Guðnadóttir menningarfulltrúi,
barbara@bokasafn.is
Opið mán. til mið. 11-18, fim. 14-20
og fös. 11-17

Íþróttamiðstöð Ölfuss

Íbúðir aldraðra

Hafnarvogin

Sími 483 3614
Sigrún Theódórsdóttir forstöðukona,
sigrunth@olfus.is

Sími 480 3890
Ragnar Sigurðsson íþrótta- og
æskulýðsfulltrúi,
ragnar@olfus.is
Sími 480 3601
Indriði Kristinsson hafnarstjóri,
hafnarvog@olfus.is

Sjómannadansleikur!

2. júní. Húsið opnar kl. 23:00

Miðvikudagskvöldið 30. maí kl. 20:30

Tölvuviðgerðir
Sími 483

3993

Sýning um Selvoginn og Kristófer
Bjarnason
Nú er verið að setja upp sýningu á Bæj
arbókasafni Ölfuss þar sem langflestir
muna á sýningu koma frá Kristófer
Bjarnasyni. Kristófer starfaði lengi
sem kirkjuvörður við Strandarkirkju
og var alla tíð sérlegur áhugamaður
um uppbyggingu byggðasafns í Ölfusi.
Á sýningunni verður stiklað á stóru
um sögu Selvogsins og safnarann
Kristófer Bjarnason. Þeir sem luma
á gripum sem tengjast staðnum eða
manninum, ættu endilega að íhuga
að lána þá til þessarar sumarsýningar
byggðasafns Ölfuss. Opnun sýningar
verður fimmtudaginn 31. maí klukk
an 20.00, en þá verður einnig formleg
setning Hafnardaga.

Dótahornið

Daewoo Musso 2001, sjálfsk. bensín
Ek. 145.000, verð: 500.000.________________________
Peugeot 406 2000, beinsk.
Ek. 179.000, verð: 350.000._________________________
Mahogany innihurð 84*202.5cm
Með karmi, verð 35.000._________________________
Dell tölva + 15' skjár (Win XP)
Verð: 25.000._________________________

Uppl. í síma 615-2920 &

stebbi@tonlist.net

www.olfus.is

LJÓTU HÁLFVITARNIR

hvattar til að láta í
sér heyra í útvarpinu
okkar. Þeir sem vilja
koma efni að til upp
lestrar í útvarpinu
ættu að koma því til
stjórnenda sem allra
fyrst, en útvarpið
verður staðsett í
félagsmiðstöðinni
Svítunni.

Raflagnateikningar og tölvuviðgerðir

Unubakka 34
sími 483 3545

BERGVERK

Vélsmiðja I Nýsmíði I Viðgerðir
Unubakki 10-12 . Sími 893 0187

Þvottahús Ölfuss
Unubakka 4 Þorlákshöfn s. 483-3530

Opið 9-12 og 14-17 virka daga

Fatahreinsun
Fataviðgerðir
Saumaskapur
Rennilásar
Borðdúkar til leigu
Söluhorn
Prjónalopi - ýmsir litir

Verið velkomin

Kaffihlaðborð
Mannbjargar
Sjómannadaginn 3. júní
frá kl. 15:00 til 17:00

Menningar-, viðburða- og veitingahús

Heitur matur í hádeginu á fimmtu- og föstudögum frá kl. 11:30 til 14:00

Alhliða veitingaþjónusta »« Sími 483 1700

www.radhuskaffi.is

